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Protocol (ernstige) ongevallen 
 
Ongevallen 
 
De hevigheid waarmee een ongeval op school wordt beleefd, is afhankelijk van de 
omstandigheden en van de rol van het slachtoffer op school. Vanzelfsprekend bevat een 
stappenplan ongevallen niet alleen maar strakke voorschriften, elk ongeluk staat immers op 
zichzelf, maar een stappenplan kan onontbeerlijk zijn bij een emotioneel belastende 
gebeurtenis als een ongeluk. Een stappenplan biedt structuur, houvast en overzicht en 
voorkomt dat mensen belangrijke handelingen vergeten of de handelingen in een verkeerde 
volgorde verrichten. Bij een ongeval is het van groot belang dat er een goede coördinatie is 
en dat er zorgvuldig wordt gehandeld. Het modelstappenplan ongevallen biedt deze houvast. 
Er is een belangrijke rol weggelegd voor de bedrijfshulpverlening (BHV). In de praktijk is 
gebleken dat de bedrijfshulpverlening door opleiding en organisatiegraad zeer goed in staat 
is adequaat op te treden bij ongevallen. 
 
Er wordt altijd een registratie van een ongeval gedaan. 
 
 
Stappenplan ongevallen: uitgebreid 
 
EERSTE MINUUT 
 
Stap 1 
De eerst gearriveerde op de plaats van het ongeval maakt een inschatting van de situatie en 
alarmeert hulpdiensten en EHBO.  

 Wanneer er een ongeval plaatsvindt waardoor een leerling of medewerker ernstig 
gewond raakt, wordt allereerst 112 gebeld. Het is van belang zo snel mogelijk iemand 
met een EHBO-diploma, een bedrijfshulpverlener of andere deskundigen, zoals 
ambulancepersoneel, bij het slachtoffer te krijgen. Zolang er geen EHBO'er is, zullen 
anderen actie moeten ondernemen.  

 Kijk om te beginnen of er nog gevaar aanwezig is. Dit kan van alles zijn: naderend 
verkeer, brandgevaarlijke stoffen enzovoort. Alleen in dergelijke gevallen mogen niet-
deskundigen het slachtoffer verplaatsen.  

 Richt je snel op de vitale levensfuncties van het slachtoffer: bloedsomloop, 
ademhaling en bewustzijn. Het bewustzijn controleer je door met het slachtoffer te 
spreken, op de schouders te kloppen of met de handen boven het hoofd van het 
slachtoffer te klappen in afwachting van een reactie. Probeer bij geen reactie een 
pijnprikkel: een flinke kneep in een van de oorlellen of in de bovenkant van de hand. 
Een goede manier om de ademhaling te controleren is door een hand, zonder druk uit 
te oefenen, met gespreide vingers in de richting van het hoofd op de overgang van buik 
en borst te leggen. Let op dat er geen knellende kleding is of vreemde voorwerpen in de 
mond zitten. De bloedsomloop controleer je door met de wijs- en middelvinger (niet de 
duim, dan voel je je eigen hartslag) aan de duimkant naast de pees aan de binnenkant 
van de pols te drukken. Als je hier geen hartslag voelt, voel dan met je vingers aan de 
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halsslagader (doe dat maar aan één kant). Wanneer de ademhaling en bloedsomloop 
niet functioneren, zal het slachtoffer moeten worden gereanimeerd.  

 Vervolgens moet de verdere conditie van het slachtoffer worden bepaald. Stel eerst 
vragen aan het slachtoffer en/of de omstanders. Stel het slachtoffer gerust: treed 
zorgzaam op, zeg dat de ambulance eraan komt en verlaat het slachtoffer niet.  

 Wanneer het slachtoffer voldoende bij kennis is, kunnen alvast voorbereidende 
vragen worden gesteld voor het ambulancepersoneel. Vraag bijvoorbeeld of het 
slachtoffer pijn heeft en waar. Daarnaast is het ook van belang om het slachtoffer 
enigszins af te leiden en niet te veel naar de verwondingen te laten kijken, dit om te 
voorkomen dat het slachtoffer in paniek raakt. Ook is het van belang weinig uitspraken 
te doen tegenover het slachtoffer over diens letsel, maar blijf natuurlijk wel de waarheid 
spreken. Niet-deskundigen kunnen de situatie verkeerd inschatten en iemand onnodig 
ongerust maken of ten onrechte laten denken dat het niet ernstig is.  

 Als de kans bestaat dat het slachtoffer botbreuken heeft opgelopen, is het van belang 
dat het slachtoffer de gebroken delen niet beweegt. Dit geldt met name als het de rug, 
de nek of het hoofd betreft. Bewegen kan bij breuken leiden tot permanente 
beschadiging. Ook als iemand buiten bewustzijn is, kan hij of zij uit een reflex proberen 
overeind te komen. Probeer het slachtoffer gerust te stellen en niet te veel te laten 
bewegen. Blijf wachten tot het ambulancepersoneel er is.  

 Indien het slachtoffer hevig bloedt, is het van belang de slagader die naar de wond 
loopt, dicht te knijpen. Dit kan door een stuk stof of touw heel strak om het bloedende 
ledemaat te knopen, boven (niet op) de wond: tussen de wond en het hart. Wanneer het 
slachtoffer gewond is geraakt door een scherp object, zoals een mes, en dit object zit 
nog in de wond, laat het dan zitten en wacht tot de hulpdiensten er zijn. Wanneer je het 
object uit de wond trekt, kan dit bloedingen verergeren. 

 
Stap 2 
Degene bij wie de melding van het ongeval binnenkomt, schakelt de bedrijfshulpverlening in. 
Daarna neemt de bedrijfshulpverlening de hulpverlening over.  

 Zodra blijkt dat een leerling of medewerker een ongeval heeft gehad, wordt ook het 
hoofd bedrijfshulpverlening of, bij diens afwezigheid, een ploegleider 
bedrijfshulpverlening of een van de overige bedrijfshulpverleners gewaarschuwd. Er zijn 
in de school minimaal vijf getrainde personen die zijn aangewezen of zich hebben 
opgegeven als bedrijfshulpverlener.  

 Van het stappenplan ongevallen en de bereikbaarheid van de verschillende 
bedrijfshulpverleners zijn minimaal op de hoogte: de schoolleiding, de 
veiligheidscoördinator, de bedrijfshulpverleners, de mentoren en de conciërge of portier. 
De bedrijfshulpverlener is ervaren in, of ten minste bekend met, de uitvoering van het 
stappenplan en hij of zij heeft het stappenplan in eigen bezit.  

 De bedrijfshulpverlener draagt conform het stappenplan zorg voor de EHBO en de 
opvang van de melder(s). De bedrijfshulpverlener zal de toestand van het slachtoffer 
inschatten, EHBO toepassen en alarmdiensten inschakelen voor zover dit niet reeds is 
gebeurd. Daarnaast verzamelt de bedrijfshulpverlener kort informatie van de melder 
over de omstandigheden van het ongeval. Verder stelt de bedrijfshulpverlener de 
schoolleiding en de overige bedrijfshulpverleners op de hoogte van wat er is gebeurd, 
ofwel hij of zij laat hen op de hoogte stellen. De bedrijfshulpverlener betrekt ten minste 
één persoon die bekend is met het slachtoffer, bijvoorbeeld de mentor, bij de verdere 
procedure. Deze persoon kan tevens de vaste contactpersoon worden voor de familie. 
De bedrijfshulpverlener handelt in samenspraak met de schoolleiding. 



 

  

 

bladzijde 3 

 
 

 

 

 

S A M E N - - - K O E R S E N - - - O P - - - Z I C H T B A R E - - - O N D E R W I J S - - - K W A L I T E I T  

 

 
EERSTE UUR 
 
Stap 3 
Het hoofd bedrijfshulpverlening of de schoolleiding licht familie, personeel, leerlingen en hun 
ouders/verzorgers in. Verder worden de benodigde administratieve handelingen verricht. 
De volgorde hieronder kan in de meeste gevallen worden aangehouden.  

 Schoolleiding 
De bedrijfshulpverlener stelt samen met de schoolleiding de inhoud van de te 
verspreiden informatie vast en dit wordt door de schoolleiding doorgesproken met 
degenen die de telefoon aannemen. De schoolleiding zorgt ervoor dat het bevoegd 
gezag op de hoogte wordt gesteld.  

 Familie slachtoffer 
Bij een ongeval van een leerling of medewerker, in het bijzonder wanneer dit het gevolg 
is van een incident in schoolverband, zal er vóór het inlichten van het personeel en de 
leerlingen contact moeten worden opgenomen met de familie van het slachtoffer, dit 
wordt bij voorkeur gedaan door de schoolleiding.  

 Personeel 
Alle medewerkers die op school aanwezig zijn, worden op de hoogte gebracht tijdens 
een korte bijeenkomst met de schoolleiding en de bedrijfshulpverlener in de 
docentenkamer. Indien dit niet mogelijk is, wordt er langs de klassen gegaan om de 
docenten in te lichten. Er wordt tevens een mededeling in de docentenkamer 
opgehangen.  

 Leerlingen 
Docenten informeren de klassen die zij op dat moment lesgeven.  

 Ouders/verzorgers 
De ouderraad wordt geïnformeerd door de schoolleiding.  

 Administratieve en organisatorische handelingen 
De roostermaker stelt de bedrijfshulpverlener die dag vrij van lessen. Er wordt tevens 
een ruimte vrijgemaakt met telefoons voor mensen die naar huis willen bellen. 
Verzending van post vanuit de school naar de betrokken leerling of medewerker wordt 
geblokkeerd. 

 
Stap 4 
 
De bedrijfshulpverlener, de schoolleiding en mentor(en) vangen de meest betrokken en 
emotioneel overstuur geraakte personen op.  

 Voor leerlingen en personeelsleden die overstuur zijn, wordt een achterwacht 
geregeld. De achterwacht draagt tevens zorg voor het zorgvuldig opvangen van directe 
vrienden en vriendinnen (medeleerlingen) en van de personen die bij het ongeval 
aanwezig zijn geweest.  

 De contactpersoon voor de familie bezoekt de familie en/of het slachtoffer, tenzij de 
schoolleiding dit niet nodig acht. Met het slachtoffer en diens familie worden afspraken 
gemaakt voor nazorg. De contactpersoon overlegt met het slachtoffer en diens familie 
over bezoek van leerlingen en medewerkers aan het slachtoffer. 

 
EERSTE DAG 
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Stap 5 
De school wordt afgeschermd van de media.  

 Zie voor meer informatie de paragraaf Omgang met de media. 

 
Stap 6 
De school onderhoudt contact met het slachtoffer en diens familie. 
 
Stap 7 
Van een ongeval met ernstig letsel wordt schriftelijk melding gedaan bij de Arbeidsinspectie.  

 Indien het ongeval leidt tot ernstig lichamelijk of geestelijk letsel of de dood als gevolg 
heeft (zie ook de paragraaf Stappenplan overlijden), doet de school onverwijld een 
schriftelijke mededeling hiervan aan een ambtenaar van de Arbeidsinspectie. Onder 
ernstig lichamelijk of geestelijk letsel wordt verstaan: schade aan de gezondheid 
waardoor binnen 24 uur na het ongeval tot opname in het ziekenhuis wordt overgegaan, 
ofwel letsel dat naar redelijk oordeel blijvend is (art. 9 lid 1 juncto 2 sub b 
Arbeidsomstandighedenwet). 

 
EERSTE WEEK 
 
Stap 8 
Een vertegenwoordiger van de school brengt een bezoek aan het slachtoffer en diens 
familie. 
 
EERSTE MAAND 
 
Stap 9 
De bedrijfshulpverlener, de schoolleiding of de mentor(en) draagt zorg voor de verlening van 
nazorg aan het slachtoffer en diens familie.  

 De contactpersoon voor de familie onderhoudt contact met het slachtoffer en diens 
familie. Indien nodig wordt verdere hulpverlening aangeboden.  

 
Stap 10 
Zorg voor registratie, evaluatie en indien nodig herziening. 

 De registratie van het incident vindt plaats via de reguliere incidentenregistratie (zie 
het hoofdstuk Incidentenregistratie).  

 De evaluatie vindt korte tijd na het afronden van de hieraan voorafgaande stappen 
plaats en betreft:  

 de handelingen door de school in het algemeen;  
 het functioneren van de bedrijfshulpverlening;  
 het functioneren van de schoolleiding;  
 het functioneren van het stappenplan. Bij negatieve punten die in de evaluatie naar 

voren komen, wordt gekeken of deze punten kunnen worden verbeterd door een 
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herziening of aanvulling van delen van het stappenplan of van de samenstelling van de 
beschikbare bedrijfshulpverlening.  

 Van algemene aanvullingen of herziening van het stappenplan wordt verslag gedaan 
aan het VIOS-secretariaat, zodat eventueel ook het modelstappenplan kan worden 
aangepast. 

 

Checklist met aandachtpunten bij de opvang van een calamiteit 

De lijst is een verkorte versie van de checklist uit de brochure: 'Als een ramp de school treft' 
en bevat aandachtpunten bij de opvang van een calamiteit.  

Eerste opvang op school 
Eerste hulp  
Veiligheid  
Inschakelen hulpdiensten  
Kwetsbare personen binnen de school  
Crisisteam; vaststellen taken en verantwoordelijkheden; persvoorlichter  
Draaiboek  

 

   

Informeren personeel 

Voorbereiden bijeenkomst: wie, wat, wanneer  
Inlichten afwezige personeelsleden  
Leerlingen die extra aandacht verdienen  
Informeren leerlingen: hoe, wie, wat, wanneer  
Informeren ouders: hoe, wie, wat, wanneer  
Informeren mensen buiten de school: wie, wat, wanneer  
Duidelijke informatie: mondeling en schriftelijk  
Kunnen docenten aangeven moeite te hebben met het verstrekken van informatie  
Wat kunnen docenten verwachten om de reacties van leerlingen op een goede wijze op te 

vangen  
Ruimte geven voor emoties 
Gelegenheid geven tot het stellen van vragen 
Informatie over opvangmogelijkheden van leerlingen 

 

 

   

Informeren leerlingen en ouders 

Opvang leerlingen en direct-betrokkenen na de informatieverstrekking  
Brief aan de ouders  

 

 

   

Opvang en verwerking 

Rol van de mentoren en docenten 
Ruimte voor opvang: waar, wie, wanneer 
Werkvormen voor de leerlingen: brieven, tekeningen, verhalen 
Afscheidsdienst, rituelen 
De draad weer oppakken, hoe, moment markeren  
Lessen, werkvormen, ruimte om het gebeurde te verwerken  

 



 

  

 

bladzijde 6 

 
 

 

 

 

S A M E N - - - K O E R S E N - - - O P - - - Z I C H T B A R E - - - O N D E R W I J S - - - K W A L I T E I T  

 

 

   

Bezoek getroffen ouders 

Wie: schoolleiding, mentor, leerlingen  
 

 
 

Nazorg 

Extra zorg risicoleerlingen en -docenten 
Ouderavond  
Nagesprek met betrokken ouders 
Debriefing medewerkers: hoe is het iedereen vergaan 

 
 

 
 


